REFERAT
Generalforsamling SJR den 24/3 2021

1) Valg af dirigent: Hardy Højris vælges som dirigent.
2) Bestyrelsens beretning: Formand Jens Falk orienterede om årets gang i 2020
I stikord:
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•

•
•
•
•

•

•

•
•

Endnu et år uden alvorlige uheld
Covid-19 har fyldt rigtig meget, men alle har bidraget og derfor er det gået godt. De
daglige brugere har med forståelse, accepteret de til tider begrænsede besøgstider og
udfoldelsesmuligheder.
Personalet har bidraget med akut fleksibilitet i forhold til arbejdstider, opgaver og løn.
Elevskoleryttere har bidraget med fleksibilitet samt fortsat betaling trods uger uden
undervisning og deres forældre har bidraget med accept og tillid i forhold til ikke have
adgang på stedet under undervisningen.
Sports- junior og cafeteriaudvalget har bidraget med kampånd til de arrangementer der
efter flere aflysninger, som trods alt blev gennemført, med sprit og diverse restriktioner.
Sportsligt har der været begrænsede muligheder, men vores stævnerytter har både på
hjemmebane samt udenbys klaret sig fint.
Bestyrelsen har bakket op med medlemsbreve og forsøg på hjælpepakker, hvilket
desværre ikke er lykkedes.
Ride lejren, den største nogensinde her på stedet, blev lige akkurat en mulighed trods
pandemien. Så mange deltagere, at der var behov for at inddrage en ekstra uge af
sommerferien til en extra ridelejr .
Medlemstallet nogenlunde konstant 244 medlemmer. Rideskolen har haft samme afgang
af elever. Børn bliver voksne og flytter hjemmefra og vi mister dem som kunder. Sådan er
det stadigt, desværre får vi ikke nye medlemmer, men det retter sig helt sikkert, når
Danmark åbner op igen.
Skjern ride klub trak håndbremsen i tide, og projekter blev udsat, da de økonomiske
konsekvenser på daværende tidspunkt var uoverskuelige. God og stabil økonomi jf.
regnskabet
Stor tak til Lone, Linda, Ilone, Marie Bo, Thea og Anette for en stor indsats og tillykke
med resultatet.
Særlig tak til Sussi Agerbo og sportsudvalg, Gyngehesten og ikke mindst daglig leder
Anette.

•
3) Regnskab: Pga afbud fra kasserer Anne Hau gjorde Anette rede for det reviderede regnskab, som
godkendes af generalforsamlingen.
4) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Godkendt af forsamlingen.
5) Behandling af indkomne forslag: Ingen forslag var fremsat.
6) Valg til bestyrelsen: På valg var Martin Jensen og Erling Kristensen. Ensstemmigt genvalgt.

7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Bodil Melhede og Bente Kaasgaard blev genvalgt.
8) Valg af Revisor: PWC er blevet overtaget af Partner Revision, som derfor genvælges
9) Valg af intern revisor til godkendelse af medlemsindberetningen: Margrethe Vad blev valgt.
10) Evt: Anette orienterede:
•
•
•

forløbet med Covid-19.
Planlagt indsats mod vårbrandbæger
Planlægning af årets ridelejr
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